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Cultures and Identities in Europe
 
 

Дослідження ідентичностей є однією з найбільш актуальних
течій у сучасних міжнародних відносинах. У цьому курсі ви
зможете дізнатися більше про європейську культуру та
ідентичність, а також отримаєте відповідь на питання “Що
означає бути європейцем?”.

До кінця курсу ви:
дізнаєтеся, що таке «європейська
ідентичність», «європейська
культура», а також чому про них
говорять як в однині, так і в
множині;
встановите взаємозв'язок між
поняттями ідентичності, пам'яті,
спадщини та культури;

вивчите основні підходи до культурної спадщини та громадського
використання історії;
ознайомитеся з європейською політикою у сфері ЗМІ та культури;
дізнаєтеся про критичні підходи до індустрії культури.

Тривал�сть: 3 тижні. 

Варт�сть:

Пройти курс можна безкоштовно протягом 5
тижнів. Аби отримати доступ до повного

функціоналу сайту потрібно зареєструватися. 
 Детальніше про курс можна дізнатися за посиланням.

Paradoxes of War 
Війна є однією з основних категорій теорії міжнародних відносин, а
над її поясненням працювало не одне покоління вчених. У цьому
курсі ви пізнаєте основи військової історії та соціології. Завдяки
цьому ви зможете більш цілісно поглянути на проблеми, пов'язані з
війною. Метою курсу є використання військових конфліктів як
способу для розуміння повсякденного соціального світу.
Література та завдання до курсу допоможуть застосувати
теоретичні напрацювання на практиці. Наприкінці курсу ви
зрозумієте, наскільки визначальною є війна для життя людей.

Тривал�сть: 14 годин. безкоштовно.

Б�льше про парадокси в�йни читайте на сайт�. 

https://www.futurelearn.com/courses/culture-identity-europe
https://www.coursera.org/learn/war


Цей курс розроблений ініціативою “Як не стати овочем” і
спрямований на формування інформаційної гігієни в його
учасників. Інтернет - це простір, наповнений загрозами для
користувачів, тому кожному з нас потрібно навчитися
правильно ним користуватися. Курс “Інформаційна гігієна”
допоможе не потрапити на гачок шахраїв і маніпуляторів та
споживати інформацію відповідально. 

Інформаційна гігієна. Як розпізнати
брехню в соцмережах, в інтернеті та

на телебаченні

Ви д�знаєтеся: 
як руйнувався інформаційний імунітет українців та які
наслідки це має для держави та людей;
про нову роль інформації в цифрову еру;
хто, як і навіщо створює інформаційні віруси;
як маніпулюють на телебаченні, в онлайн-медіа, Facebook,
YouTube, Google, Telegram, Viber, Вікіпедії;
як споживати інформацію безпечно та навчати цього інших.

Тривал�сть: Варт�сть: безкоштовно.45 годин.

Детальн�ше читайте за посиланням. 
 
 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+IH101+2021_T3/about


IT право. Твій шлях в ІТ юристи
У нинішніх умовах активного розвитку технологій цей курс з ІТ-
права є дійсно актуальним. Компанія Legal IT Group підготувала
його для студентів, які є новачками у сфері юриспруденції, а
також для вже досвідчених юристів. ІТ право – це постійний рух
вперед, розвиток технології набирає обертів, і з кожним днем
з’являється все більше нових законів, гайдів, різноманітних
практик та кейсів, які визначають місце інновацій у правничій
сфері.

Курс передбачає формат підписки. Це, у свою чергу, дозволяє
навчатися, коли забажаєш, і мати доступ до ексклюзивно
організованих івентів. Якщо виникають питання, вам завжди
готові допомогти  ком’юніті та ментори в телеграм-чаті. Цікавою
новинкою є жива стрічка, де ви можете дізнаватися про
актуальні новини та нові кейси.

GDPR-основи;
ІТ контракти;
ІТ Спори (конфл�кти);
LеgalТech.

Курс складається з 4 модул�в:

NDA (договор�в про конф�денц�йн�сть �
про неконкуренц�ю) в IT б�знес�;
договор�в на розробку програмного
забезпечення;
л�ценз�йних договор�в на ПЗ;
доменних �мен;
коп�райту / видалення контенту в
мереж� Інтернет.

На курс� розглядають дек�лька категор�й
справ, як� стосуються:

Вартість: 100 грн/місяць.
Зареєструватися на курс 

Для ознайомлення з деталями
радимо переглянути відео.

https://legalitgroup.com/schools/onlajn-kurs-z-it-prava-vid-legal-it-group/
https://legalitgroup.com/schools/onlajn-kurs-z-it-prava-vid-legal-it-group/
https://youtu.be/4Dyrd9jTjiw


Human Rights, Human Wrongs
Нерівність у світі впливає на стабільність і наше з вами спільне
майбутнє. Приєднуйтесь до цього онлайн-курсу, аби дізнатися,
як права людини пов’язані з багатьма іншими глобальними
проблемами сталого розвитку. Використавши правові основи
як лінзу, у курсі дослідили бар'єри, які заважають здійсненню
прав маргіналізованих груп у різних суспільствах.

Курс містить 11 змістовних модулів,
які можна проходити в будь-який
зручний для вас час.

Проходження курсу передбачає складання
фінального іспиту й багатьох вікторин, що
допоможе підбити підсумки навчання й
перевірити рівень набутих знань.

Як зареєструватися?
Приєднатися до курсу можна
будь-коли. Передбачена платна
реєстрація в розмірі 49 $ з
можливістю отримати сертифікат.Також можна отримати

безкоштовний доступ, але
зауважте, що в цьому випадку
матеріали будуть доступними
лише до 2 лютого 2022 року. 

укладен� м�жнародн� угоди для п�дтримки
марг�нал�зованих груп;
вплив глобальної пол�тики на закон;
стать, етн�чну приналежн�сть та �нш� фактори, їх захист у
св�т�;
шкоду й користь в�д нових п�дход�в до гуман�тарної
допомоги.

Тривалість: приблизно 11 тижнів.
Зареєструватися та дізнатися детальніше про курс.

Пройшовши весь курс, ви дізнаєтесь про:

https://www.edx.org/course/human-rights-human-wrongs-challenging-poverty-vuln


International Humanitarian
Law in Theory and Practice

Цей курс дозволить вам глибше дізнатися про міжнародне
гуманітарне право. Він особливо цікавий з огляду на те, що у
світі, навіть на території нашої держави, існує безліч конфліктів,
розв’язання яких потребує негайних дій.

 Як� правила застосовують до
громадянської в�йни в Сир�ї,
в�йськової �нтервенц�ї в Україн�;
 Як ведуть бойов� д�ї, яку зброю
можуть використовувати
комбатанти та �нш� б�йц�;
 Хто н�коли не повинен бути
м�шенню п�д час в�йськових д�й;
 Як забезпечують захист хворих �
поранених, медичних
прац�вник�в, затриманих, д�тей,
журнал�ст�в та �нших ос�б, як�
безпосередньо не беруть участь
у бойових д�ях;
 Про поняття захищених ос�б. 

Ви д�знаєтеся:
1.

2.

3.

4.

5.

Тривалість: 4 тижні.
Вартість: безкоштовно.

Курс повністю англомовний,
отримати сертифікат можна
лише в результаті платного

варіанта реєстрації.

Реєстрація на курс.

https://www.coursera.org/learn/international-humanitarian-law#syllabus


«Дизайн-мислення для інновацій»
Дизайн-мислення – це найуспішніша світова методика, яку активно
використовують у своїй роботі відомі світові компанії, провідні
університети та найкращі бізнес-школи. Сьогодні інновації важливі
в будь-якій сфері життя, тому варто вміти досягати кращих
результатів, витрачаючи на це менше зусиль. 

- дізнаєтеся, що таке дизайн-мислення, якими є його методи
та швидкі шляхи перевірки дієвості інноваційних рішень;
- навчитеся працювати з моделлю чотирьох запитань, яка
допоможе краще зрозуміти суть дизайн-мислення як підходу
до вирішення складних проблем;
-  розглянете кілька історій різних організацій, які
використовували дизайн-мислення в роботі своєї команди.

стратегічне й
дизайнерське мислення;
інноваційний
менеджмент;
управління дизайном.

 Навички, які ви отримаєте:

Курс складається з в�део-лекц�й,
обговорення можливостей, а
також ф�нального завдання. 

Тривалість: 5 тижнів.

Вартість: безкоштовно.

Усі матеріали та можливість
отримати сертифікат доступні
постійно.

Пройшовши курс, ви:

Зареєструватися на курс.

https://www.coursera.org/learn/uva-darden-design-thinking-innovation?action=enroll


«Економіка для всіх»
Цей курс заново відкриє вам економіку як цікаву,
неоднозначну й часом парадоксальну науку. Пройшовши
його, ви зможете вдосконалити свої знання, отримати нові
навички та полегшити своє навчання в університеті.

 Чи можна вим�ряти «щастя»?
 Як наш� ц�нност� формують
економ�ку?
 Як виникли банки та чи потр�бн�
вони?
 Як рухаються грош� в економ�ц�?
 Чому св�т зм�ниться до
невп�знанност�?
 Як зробити Україну «тигром»
економ�чного зростання?

Пройшовши курс, ви отримаєте
в�дпов�д� на так� питання:

1.
2.

3.

4.
5.

6.

Тривалість: 5 тижнів.
Вартість: безкоштовно.
Усі матеріали та можливість
отримати сертифікат доступні
постійно

Зареєструватися на курс 

«Як аналізувати політичні фінанси»

Як правильно «читати» та розуміти звіти політичних партій
України? 
Куди повідомляти про типові порушення з боку можновладців? 
Чому важливо брати участь у політичних процесах?

У цьому курсі дано відповіді на такі популярні питання: 

- зможете навчитися «читати» звіти політичних партій, помічати
порушення з боку політсил та повідомляти про них;
- дізнаєтеся про особливості фінансування політичних партій в
Україні, звідки політсили можуть отримувати кошти на свою роботу й
на що їх витрачати, а також хто і як саме стежить за дотриманням
«правил цієї гри»;
- навчитеся працювати з корисними інструментами для пошуку та
аналізу інформації.

Зареєструватися на курс.

Вартість: безкоштовно.
Відеолекції, завдання, форум і можливість

отримати сертифікат доступні в будь-який час

Пройшовши курс, ви:

https://courses.prometheus.org.ua/courses/NaUKMA/103/2015_T1/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/NaUKMA/103/2015_T1/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+PF101+2021_T2/about?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=fb-politfinance-announce300721


«Contract Management: Building
Relationships in Business»

Курс від Університету Саутгемптона (UK) дасть вам змогу
краще зрозуміти процеси управління контрактами, які є
основоположними в підприємницькій діяльності, отримати
впевненість у їх складанні та побудові успішних ділових
відносин

усвідомите важливість і складність розробки та виконання хороших
контрактів;
дізнаєтеся, як можна досягти цілі, мінімізуючи можливі загрози чи
невдачі;
розглянете основи відносин і складнощі, які стосуються бізнес-
контрактів, ланцюгів та мереж постачання, які є характерними для
багатьох контрактів;
дізнаєтеся, як керувати взаємозалежністю та потребами зацікавлених
сторін.

Пройшовши курс, ви:

Заключна частина курсу об’єднає вищенаведені ідеї з
використанням приклад сценарію (завдання побудувати
власний будинок), щоб застосувати теорію на практиці.

Варт�сть: 
Безкоштовно - доступ до курсу
на 5 тижн�в;
$104 - доступ до курсу,
роздрукований � цифровий
сертиф�кат досягнень;
$189.99 на р�к - доступ до цього
курсу та �нших коротких курс�в �
тест�в на сайт�, роздрукований
та цифровий сертиф�кат.

Тривалість: 3 тижні.

Зареєструватися на курс.

https://www.futurelearn.com/courses/contract-management


ПОРАДИ ЩОДО
НАПИСАННЯ CV ТА
МОТИВАЦІЙНОГО

ЛИСТА 



Курс зосереджено в основному на етапах подачі заявки на роботу, але
спікери під час 2-го та 3-го блоків курсу розкажуть про стратегії дизайну
оригінальних CV та мотиваційного листа. Тут ви зможете знайти як навчальні
відео, так і додаткові матеріали типу зразків CV та мотиваційного листа, а
також тести для закріплення матеріалу.

Курс “Career planning: resume/CV,
cover letter, interview” від Coursera.

 4-тижневий курс від Мерілендського Університету про резюме та
мотиваційне як для подачі заявки на роботу, так і в престижний університет
за кордоном. Курс складається з відео з детальними поясненнями кожного
етапу написання документів, підказок у вигляді міні-словничка для CV, а
також прикладів чудових мотиваційних.

Курс “Writing Winning Resumes and
Cover Letters” від Coursera.

Гарвард пропонує кожному
охочому власні зразки
структурованого резюме й певний
набір інструментів для його
створення - підказки, приклади й
підбірку слів, які варто обов’язково
використати в мотиваційному чи CV.

Сайт Гарвардського
Університету з крутими

підказками для CV.
Youth 4 Europe пропонує коротеньку
статтю з кількома лайфхаками щодо
написання CV на Еразмус. Тут ви
знайдете підказки щодо структури,
мови та загального вигляду резюме. 

Сайт Youth 4 Europe з
підказками щодо CV на

Еразмус.

Мотиваційне на програму Erasmus Mundus - дуже відповідальна справа, а
тому треба складати його надзвичайно ретельно. Дізнайтеся про всі
підводні камені цього процесу й отримайте цінні поради щодо структури та
змісту мотиваційного. Дивіться відео або слухайте подкаст!

Відео з каналу «Lenka Kosmatová» про те,  як написати
мотиваційне на Erasmus Mundus.

https://www.coursera.org/learn/career-planning-tsu
https://www.coursera.org/learn/resume-writing
https://hwpi.harvard.edu/files/ocs/files/hes-resume-cover-letter-guide.pdf
https://hwpi.harvard.edu/files/ocs/files/hes-resume-cover-letter-guide.pdf
https://youtu.be/utKxNU6X2RA
https://youtu.be/utKxNU6X2RA
https://youtu.be/utKxNU6X2RA
https://youtu.be/utKxNU6X2RA
https://youtu.be/utKxNU6X2RA


Насправді, тут навіть два відео - частина 1 та 2 - очевидно, що німецькі
університети мають свої окремі вимоги та очікування від мотиваційного як на
звичайні Еразмуси, так і на окремі стипендії.

На каналі «Shraddha Parashar» є відео про мотиваційне в
німецький університет.

Тут ви зможете дізнатись, як на практиці здійснити свою освітню
american dream. У відео детально розбирають зразок мотиваційного
та прямо кажуть про “треба” (наприклад, персоналізація та
інформація про волонтерство, а також цікавий портал перевірки
власного мотиваційного носієм мови) і “не треба” (як-от, проґавити
дедлайн, бути нетерплячим отримати відповідь та робити мотиваційне
занадто довгим) щодо тексту. Крім того, можете взяти на озброєння
корисні поради та цікавинки щодо граматики та структури.

А на каналі “linguamarina” можете переглянути круте
відео про лайфхаки щодо мотиваційного в

американські університети.

У своєму пості про мотиваційне на магістерську програму та пості про загальне
мотиваційне автори пишуть про “так” і “ні” для вашого листа. Ці прості, але цінні
поради зроблять ваше мотиваційне структурованим та помітним. 

Інстаграм-акаунти “Edvoy Global” та “Study in Germany”
допоможуть Вам з написанням крутого мотиваційного.

За цим посиланням знайдете “формулу” написання простого та чіткого
мотиваційного на університетські програми та стипендії.

Tik Tok

За цим посиланням дізнаєтесь про помилки щодо написання мотиваційного
і способи їх уникнути.

За цим посиланням відкриєте для себе 4 підказки щодо мотиваційного, які
підвищать ваші шанси на отримання стипендії або вступу до університету.

https://youtu.be/i5NFOKUqKv4
https://www.youtube.com/watch?v=FQ4XwQVsflg
https://www.youtube.com/channel/UCoeljiNAJBrbH3AHBTRaLmA
https://youtu.be/MG3EbXE6TAg
https://youtu.be/MG3EbXE6TAg
https://youtu.be/MG3EbXE6TAg
https://youtu.be/MG3EbXE6TAg
https://youtu.be/MG3EbXE6TAg
https://www.instagram.com/p/CQu5Ww-LCKK/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CQu5Ww-LCKK/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/COKw-Q5K-nt/?utm_medium=copy_link
https://hwpi.harvard.edu/files/ocs/files/hes-resume-cover-letter-guide.pdf
https://instagram.com/edvoyglobal?utm_medium=copy_link
https://hwpi.harvard.edu/files/ocs/files/hes-resume-cover-letter-guide.pdf
https://instagram.com/study.in.germany_land.of.ideas?utm_medium=copy_link
https://hwpi.harvard.edu/files/ocs/files/hes-resume-cover-letter-guide.pdf
https://vm.tiktok.com/ZM8pg8Dss/
https://vm.tiktok.com/ZM8pg8Dss/
https://vm.tiktok.com/ZM8pg8Dss/
https://vm.tiktok.com/ZM8pgL56Q/
https://vm.tiktok.com/ZM8pgL56Q/


TED TALKS  І
ПОДКАСТИ 



ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО
Мрієте виступати на великій сцені перед широкою
аудиторією? Хочете реалізувати свій потенціал і
донести важливі ідеї до глядачів, але не знаєте, як
краще презентувати їх? Або боїтесь згадувати
словосполучення "public speaking", але розумієте, що
навіть у повсякденному житті повинні використовувати
цю навичку? Проте усвідомлюєте, що потрібно якось
вийти на середину й розповісти свою доповідь чи
захистити курсову! Отже, ця підбірка саме для вас!
 
Ми вибрали найкращі, на нашу думку, TED Talks і
подкасти на тему ораторського мистецтва й
публічного виступу. Тут ви зможете почерпнути багато
нових і важливих практичних знань, які допоможуть
комфортніше відчувати себе на сцені й уміти донести
свої ідеї до інших.

Сп�кер Дев�д Дж. П. Ф�лл�пс вивчав методики хорошого виступу 5000 оратор�в
(аматор�в � профес�онал�в) протягом 7 рок�в, щоб уперше в �стор�ї детально
розглянути вс� навички, як� комун�катор використовує, аби донести своє
пов�домлення. Ця допов�дь TEDx презентує найважлив�ш� з них, як� ви
можете використати п�д час публ�чного виступу або просто для щоденного
сп�лкування!
 
У допов�д� сп�кер наочно показує, що для усп�шного виступу важливу роль
в�д�грають як слова, тобто вербальна комун�кац�я, так � невербальна. Загалом
в�н вид�лив 110 р�зних методик, як� можна застосовувати п�д час виступу, щоб
зробити його яскравим � ц�кавим. Дев�д коротко описує та яскраво
демонструє, що в�д того, як ми використовуємо наш� невербальн� жести
залежить � те, як нас сприйматимуть та розум�тимуть люди. Кожен порух є
важливий, але сл�д також зважати на його актуальн�сть у тем� розмови.
 
Також сп�кер п�дн�має питання голосового контакту, адже сказавши одне й те
саме р�зною �нтонац�єю, ви можете кардинально трансформувати зм�ст
речення або ж додати певного емоц�йного забарвлення та ще б�льше
поглибити зац�кавлен�сть глядача.

The 110 techniques of communication and public speaking

https://www.ted.com/talks/david_jp_phillips_the_110_techniques_of_communication_and_public_speaking


Подкаст “Камінці в роті”
допоможе підготуватися до важливого
публічного виступу. Відомі лектори з
ораторського мистецтва діляться
секретами успіху, які сприяють розвитку
soft skills. Крім цього, слухаючи
аудіозапис, ви можете дізнатися про
створення якісних і цікавих презентацій,
що зараз дуже актуально. 

Отож досить сидіти й боятися виступу! Адже, як каже спікер,
осягнути це може кожен! Ми віримо у вас!

У ц�й допов�д� Дан�ш Дхаман� розпов�дає, чому
подолання страху публ�чних виступ�в є ключем до
повноц�нного життя та розкриття справжнього
потенц�алу. Сп�кер вважає, що ораторське мистецтво
доступне кожному! Будучи �мм�грантом у першому
покол�нн�, для якого англ�йська є другою мовою, страх
перед публ�чними виступами пересл�дував його. Але
тренуючись, в�н незабаром зрозум�в, що люди не
народжуються ораторами: це сукупн�сть навичок, яких
можна навчитися. Саме це надихнуло Дан�ш на
створення Orai, моб�льного додатка, який
використовує штучний �нтелект, щоб покращити
вимову та комун�кативн� вм�ння.

“Public Speaking Secrets” 
Англомовний подкаст про
секрети успішних виступів.
Проєкт стане в нагоді тим, хто
хвилюється перед публікою, а
також допоможе подолати
перешкоди на шляху до
становлення впевненого
оратора. 

ДИДЖИТАЛІЗАЦІЯ
Що таке диджиталізація? Що це означає для розвитку суспільства й
кожної людини зокрема? Про це в наступних TED Talks і подкастах!

Спікер Ріко Діттріх вивчав міжнародну політику й історію в Бремені, а потім
переїхав до Ірландії, щоб займатися тестуванням відеоігор. Згодом приєднався
до Google, де зараз є спеціалістом із цифрової аналітики й співпрацює з
великими німецькими роздрібними продавцями. У своїй промові він ділиться
трьома прикладами компаній та аналізує, як вони можуть використовувати
цифрові технології для трансформації свого бізнесу. Більше цього, Ріко зазначає,
що диджиталізація - це не лише використання Інтернету, це більш широке поняття,
яке потребує вивчення.

How I Overcame My Fear of Public Speaking

Rico Dittrich: The difficulty of digital transformation & how to make
it happen

https://reprezent.ua/podcast_kameshki_vo_rtu
https://www.listennotes.com/podcasts/public-speaking-secrets-victor-ahipene-MeI9ZclK41h/
https://www.listennotes.com/podcasts/public-speaking-secrets-victor-ahipene-MeI9ZclK41h/
https://www.youtube.com/watch?v=80UVjkcxGmA
https://www.ted.com/talks/rico_dittrich_the_difficulty_of_digital_transformation_how_to_make_it_happen


Чи уявляєте соб�, що, можливо, скоро н�коли не доведеться
заповнювати документи вручну? В Естон�ї це вже
реальн�сть: громадянам надають майже вс� державн�
послуги онлайн: в�д в�дкриття б�знесу до голосування з� своїх
ноутбук�в - завдяки амб�тн�й цифров�й трансформац�ї країни,
в�дом�й як «е-Естон�я». Що ж таке «електронний уряд»
держави та чи можливе таке поняття в сучасному св�т�
диджитал�зац�ї? Як вдалось Естон�ї, яка здобула незалежн�сть
30 рок�в тому, п�сля розпаду радянського режиму, досягти
першост� в �нформац�йних технолог�ях? Експертка програми,
Анна П�перал, пояснює ключов� принципи проєктування, що
керують таким урядом країни, � показує, чому сл�д
переглянути цей приклад, щоб викор�нити застар�лу
бюрократ�ю та повернути дов�ру громадян.

 “Доступ”
Слухаючи подкаст, ви можете дізнатися
про те, як розвиток технологій впливає на
кожного з нас, і що у зв’язку з цим ми
маємо робити. Ведучий Павло
Бондаренко, фахівець з управління
проєктами та фанат прогресу, ділиться 
 роздумами щодо гаджетів у нашому
буденному житті й пропонує нестандартні
рішення для стандартних проблем з
інформаційним перевантаженням. 

“Leading Digital Transformation”
Англомовний подкаст про
те, як пристосуватися до
стрімкої диджиталізації.
Щотижня в студії
зустрічаються провідні
експерти у сфері сучасних
технологій і дають поради,
які допомагають жити у
світі бурхливого прогресу
та глобалізації.

МОЛОДЬ В УПРАВЛІННІ
Молодь - це рушійна сила змін у суспільстві, адже світ не стоїть на
місці! Сьогодні все більше молодих людей, які мають хороші й цікаві
ідеї задля розвитку суспільства, залучені в управління. Це чудово,
адже наша ціль - розвивати світ на краще, змінювати його завдяки
діям, а не лише словам! Ми знайшли чудовий подкаст на цю тему.
Приємного прослуховування! 

“Драбина” - подкаст, у якому
розповідають про активну молодь,
волонтерство й політику. Крім
цього, тут йдеться про молодіжний
простір, 

де хочеться повеселитися з
друзями. Заряд енергії на нові
звершення та безліч позитиву
передається звуковими хвилями з
перших секунд запису. 

Anna Piperal: What a digital government looks like

https://podcaster.in.ua/category/channel/radio_podil/dostup_pod/
https://podcaster.in.ua/category/channel/radio_podil/dostup_pod/
https://podcaster.in.ua/category/channel/radio_podil/dostup_pod/
https://podcaster.in.ua/category/channel/radio_podil/dostup_pod/
https://podcaster.in.ua/category/channel/radio_podil/dostup_pod/
https://www.listennotes.com/podcasts/public-speaking-secrets-victor-ahipene-MeI9ZclK41h/
https://youthcenters.net.ua/drabinimo-pro-te-chomu-ne-vse-odno/
https://podcaster.in.ua/category/channel/radio_podil/dostup_pod/


ШКОЛИ Й КЕЙС-
ЧЕМПІОНАТИ



Кейс-чемпіонати
Неформальна освіта – це далеко не лише про проходження
курсів, відвідування лекцій чи тренінгів. Важливим елементом є
саме вдосконалення хард-навичок у напрямку вашої
спеціальності або сфери зацікавлення. Безумовно, стажування в
певній інституції є одним з варіантів, однак ми хочемо поділитися з
вами іншою можливістю – кейс-чемпіонатами!

Кейс-чемп�онати — змагання з
вир�шення актуальних б�знес-завдань
компан�ї. У середньому їх учасники
стають на 50% б�льш п�дготовленими
до роботи, пор�вняно з� звичайними
студентами.

Команді дається наближений до реальності кейс від будь-якої
великої компанії, після чого (зазвичай приблизно за тиждень)
треба запропонувати рішення та презентувати його перед
колегією суддів на фінальних етапах. Якщо є кілька етапів
чемпіонату – просто надіслати презентацію з рішенням на
потрібну адресу.
Кейс-чемп�онати – це яскравий приклад неформальної осв�ти, адже
учасникам необх�дно розбиратися в документац�ї, вивчити процес
виробництва або процеси надання послуги, створювати зведен� таблиц�,
читати багато англомовної л�тератури й, звичайно, робити як�сн�
презентац�ї та вчитися навичкам публ�чних виступ�в. Приємний бонус для
переможц�в за старання – це, як правило, щедр� подарунки в�д
орган�затор�в та спонсор�в. 

L’Oréal - Brandstorm competition 2022
Відомий міжнародний кейс-чемпіонат
від компанії L’Oréal, який у 2022 році
стане ювілейним – тридцятим! 

Інклюзія;
Екологія;
Високотехнологічна сфера.

Команди можуть обрати для себе один з
трьох напрямків:

Дедлайн: 15 березня 2022 року.
Більше знайдете за  посиланням. 

https://brandstorm.loreal.com/en?__cf_chl_jschl_tk__=EDDy2eJCa9vlHps9U9WsPHYFbPv.eQBlx11b6qj7cqk-1637093079-0-gaNycGzNCxE
https://brandstorm.loreal.com/en?__cf_chl_jschl_tk__=EDDy2eJCa9vlHps9U9WsPHYFbPv.eQBlx11b6qj7cqk-1637093079-0-gaNycGzNCxE


Відкритий Університет Реформ (ВУР) – це освітній проєкт, який
організовується двічі на рік, для активної української молоді, яка
прагне дізнатися більше про реформи та навіть долучитися до їх
втілення.

ВУР передбачає 3 м�сяц� лекц�й (дек�лька
годин продуктивних занять щосуботи),
розробки групового або власного проєкту
про реформи, а також можлив�сть
отримати стажування в громадськ�й чи
благод�йн�й орган�зац�ї або державному
орган� за напрямом найб�льш релевантної
та ц�кавої реформи для учасника.  

Програма ВУР надає учасникам можливість ознайомитися та
проаналізувати найактуальніші для України реформи з провідними
експертами країни. Зокрема, розглядаються реформи децентралізації,
держуправління, антикорупційна, судова, у сфері економіки та інші. 

У рамках стажування в інституціях учасники ВУР мають змогу на практиці
долучитися до реалізації певної реформи, опанувати нові знання й навички
та дізнатися більше про роботу в громадському чи державному секторі. Як
стверджують самі координатори програми, випускникам ВУР згодом
вдавалося потрапити на роботу в місце свого стажування. 

Відкритий Університет Реформ
 

П�д час розробки свого проєкту про реформи
учасники отримують допомогу та консультац�ї, а
також можуть розраховувати на п�дтримку
орган�затор�в, ментора та великої ВУР-сп�льноти
в реал�зац�ї своїх напрацювань.

Зацікавились? Тоді чекайте наступного відбору, адже він буде вже зовсім незабаром!
 

Ви можете стати ВУРівцем/кою, якщо:
 ви студент/-ка або випускник/-ця ЗВО;

вам до 25 років включно;
зацікавлені в темах державної політики
та реформ настільки, щоб віддавати їм
частину своїх вихідних;
бажаєте втілити власний проєкт або ж
долучитися до командної роботи; 
маєте змогу та величезне бажання
пройти стажування в громадській
організації чи державній структурі.

Участь в програм� є безкоштовною,
а в�дб�р учасник�в в�дбувається на
конкурсн�й основ�. Для цього вам
потр�бно заповнити мотивац�йну
заявку, записати в�део-в�зит�вку, а
також пройти �нтерв’ю. 

Закликаємо підписатись на соціальні
мережі проєкту: 

 

https://instagram.com/oureforms?utm_medium=copy_link
https://m.facebook.com/OUReforms


 Сесії відбуваються онлайн.
 Участь у цій програмі є безкоштовною.
 Відбір проводять на конкурсній основі.
 Робочі мови - українська й англійська.

1.
2.
3.
4.

Маєте шанс взяти участь, якщо ви:
 віком до 30 років;

є студентом/студенткою магістратури або останнього курсу бакалаврату
українського ВНЗ (однак якщо ви продемонструєте сильну мотивацію у своїй
заявці, то організатори можуть зробити виняток і допустити до участі);
зацікавлені в тематиці європейських інтеграційних процесів і місця України в
них;
не брали участь у програмах EU Study Days попередніх років;
володієте англійською мовою на рівні B2.

EU Study Days - проєкт Представництва Європейського
Союзу в Україні, який сприяє розвитку мережі української
молоді для комунікації, обміну досвідом, співпраці та
впровадження спільних ініціатив.

Участь у програмі передбачає:

- відвідування мінімум 2-ох
онлайн;
- активну співпрацю з іншими
учасниками та тренерами;

- створення власного мініпроєкту, спрямованого на
підтримання інтересів громади, комунікації, ідей
європейської інтеграції та запобігання дезінформації. Його
виконують у співпраці з місцевими учасниками Мереж ЄС
(Євроклуби, Інформаційні центри ЄС, Team Europe Ukraine,
мережі випускників EU Study Days, Erasmus, College of
Europe). 

Щоб подати заявку на участь в одній із сесій, слідкуйте за
анонсами на сторінці.

EU Study Days

https://www.facebook.com/EUStudyDays/


СТАТТІ ДЛЯ
САМОРОЗВИТКУ



Короткострокові програми обміну
Короткострокові тренінги — це чудова альтернатива, оскільки, по
суті, найбільшою вимогою є ваша мотивація. 
Короткострокові тренінги Erasmus+ спрямовані на збільшення
досвіду студентів та особистий розвиток. Використання
різноманітних форматів і підходів посилює інтеграцію між
учасниками.Таким чином, короткострокові формати мобільності
можуть краще задовольнити потреби студентів. Суть такого
формату обмінів - використання та випробування методик
неформальної освіти на практиці. 

На короткострокові обміни студенти потрапляють через підтримку
громадських організацій, тому якщо ви є її учасником, то шанси
набагато вищі. Відбір певною мірою складний, адже на одне місце
припадає зазвичай 50-80 заяв. Але головне пробувати! Тоді все
обов‘язково вдасться! 

«Це був чудовий трен�нг на тему конфл�ктолог�ї! Основна мета
проєкту - це зрозум�ти суть та природу конфл�кту як такого, що
дасть можлив�сть вир�шити його. Ми мали чимало активностей
та �гор, що демонстрували р�зн� види ситуац�й - особист�сного,
державного, культурного, м�жнародного значення тощо».
Федорович Сн�жана, учасниця короткострокового проєкту
“MORE: Mediation on Responsibilities and Exploration”. 

«Я б н�коли не подумала, що половину нашого трен�нгу ми будемо
грати в р�зноман�тн� �гри, а ще б�льшим здивуванням було те, що
вс� ц� �гри мали сенс, мету й ми д�йсно бачили їх ефективн�сть.
Р�зн� �нтерактиви, деяк� максимально весел� й, здавалося б, не
мають  н�чого сп�льного з навчанням, але, насправд�, ус� завдання
спец�ально п�д�бран� так, щоб наша тема - конфл�ктний
менеджмент -  була пров�дною, а через �гри ми могли здобути або
покращити свої навички гри в команд�, вибудовування стратег�ї,
анал�тичного та критичного мислення, л�дерськ� якост�.
Не менш важливим є те, що так� трен�нги на короткий пер�од часу
збирають людей з р�зних куточк�в Європи й за тиждень ви вс�
проходите "курс-�нтенсив культурного обм�ну". Кожен д�литься
ц�кавими фактами, �стор�ями про свою країну, кожен ц�кавиться
традиц�ями в �нших країнах - � це неймов�рно! Особливо весело за
об�дн�м столом чи вечерею, коли ви вс� разом намагаєтесь
вгадати, що ж це за така дивна угорська страва, а пот�м д�литесь
розпов�дями про те, що їдять у вас на батьк�вщин�». 
Б�ляк Анна, учасниця трен�нгу Erasmus+ «MORE - Mediation on
Responsibilities and Exploitation»



Основні етапи короткострокового
обміну: 
- Інтерактивні сесії, які тривають по 2
години, під час яких студенти
виконують завдання у формі гри. 
- Практична частина, де можна
зрозуміти, як працюють засвоєні
навички. 
- Один екскурсійний день,
спрямований на дослідження міста. 
- Один вихідний день, де студенти
краще знайомляться один з одним. 

Завдяки участі в короткострокових
обмінах Erasmus+ студенти поглиблюють
свої знання в тій сфері, на якій
зосереджена основна тематика тренінгу,
однак основний акцент спрямований не
так на здобуття нових знань, як на
розвиток soft skills. Спершу, студенти
обмінюються інформацією, ставлять один
одному запитання, просто спілкуються в
межах однієї теми. Практичні завдання
полягають у розробці плакатів, постерів,
реклами тощо.

“Я почерпнула з цього трен�нгу дуже багато! Особливо
практичних знань та навичок сп�лкування з людьми з
�нших країн та культур, ум�ння висловлювати свою
думку та бути активним учасником команди задля
сп�льного вир�шення поставленого завдання. Адже, на
мою думку, конфл�ктолог�я - це наука, що поєднує в
соб� як soft, так � hard skills! Я д�зналась про ц�кав�
методики т�мб�лд�нгу, конфл�ктного менеджменту та
багатьох сум�жних сфер. Узагал�, цей проєкт дав мен�
дуже багато food for thought, тобто роздум�в!».
Федорович Сн�жана, учасниця короткострокового
проєкту MORE: Mediation on Responsibilities and
Exploration. 

«Ми розбирали модел� повед�нки в конфл�ктних
ситуац�ях (говорили про черепах, лисиць,
ведмед�в), розробляли �деї щодо вир�шення
конфл�кт�в � розбирались, яка ж р�зниця м�ж
making/building/keeping peace. Що ц�каво, н�хто
тут не перев�ряє твоїх знань, не змушує тебе
вести як�сь нотатки чи виконувати домашнє. Ти
сам обираєш, що з цього тоб� потр�бно
запам'ятати, але, пов�рте, запам'ятати хочеться
все, а пот�м ще й використати п�сля повернення
додому. У нас було 7 постер�в з р�зними
компетенц�ями (компетенц�я грамотност�,
громадянства, п�дприємництва, культурної
самосв�домост� та вираження тощо), на яких ми
кожного дня писали, що нове в�дкрили для
себе, чого навчились, щоб пот�м в к�нц� було
легко п�дбити п�дсумки. Також ми розвинули
так� soft skills: подолання страх�в � розв�ювання
стереотип�в». 
Б�ляк Анна, учасниця трен�нгу Eramus+ «MORE -
Mediation on Responsibilities and Exploitation»



Беззаперечною перевагою участі в такому тренінгу є незабутні
враження, пов‘язані з міжкультурною комунікацією. 

«Вражень було дуже багато, �, насправд�, їх важко
забути, адже це м�й перший обм�н такого формату та
ще й офлайн! Насамперед, мене вразили люди, їх
в�дкрит�сть, щир�сть � розум. Ти м�г спок�йно
поговорити з будь-ким на будь-яку тему, � твоя думка
мала важливе значення, її слухали й коментували, �
ти в�дчував себе ц�нним. Звичайно, ус� розпов�д� про
європейську осв�ту, семестров� програми Erasmus+ ще
б�льше запалили в мен� бажання й азарт до нових
поїздок та обм�н�в. Чи не найб�льше враження
справили на мене методики, як� використовували
наш� ментори для проведення сес�й. Я н�коли не
грала в карти мовчки й ще й за дивними правилами,
не була "левицею в саван�", не будувала стратег�ї
порятунку короля з людьми, з якими знайома день-
два, � з якими говорити можу т�льки англ�йською
мовою. П�сля ус�х занять я була б�льш виснаженою,
н�ж п�сля 4 пар в ун�верситет�, але це все через
величезну к�льк�сть емоц�й, як� я отримувала, та
енерг�ї, яку в�ддавала. Там я почувала себе
надзвичайно в�льною та натхненною, а ще
захопленою красивим Будапештом та неймов�рними
людьми навколо».
Б�ляк Анна, учасниця трен�нгу Eramus+ «MORE -
Mediation on Responsibilities and Exploitation»

«Вражень наст�льки багато, що важко описати словами! Чесно! Кр�м важливих
знань, участь у проєкт� допомогла мен� краще п�знати себе та зрозум�ти свої
ц�л�, знайти хороших друз�в! Сп�лкування є особливою частиною ц�єї подорож�,
адже ми обм�нювалися думками, вели ц�кав� розмови на р�зноман�тн� теми,
презентували свої держави та просто чудово проводили час разом! Ус�м дуже
рекомендую долучатися до таких проєкт�в, адже вони розширюють кругоз�р та
допомагають реал�зувати свої вм�ння та навички!».

Федорович Сн�жана, учасниця короткострокового проєкту MORE: Mediation on
Responsibilities and Exploration. 

Пам‘ятайте, що неформальна освіта — це навички, націлені на
результат. Тому подавайтеся на короткострокові проєкти та отримуйте
досвід, який згодом зможете реалізувати у своїй країні. 



Як не закинути тільки-но
розпочаті курси?

Настав час, коли життя перенасичене пізнанням чогось нового.
Однак що ж робити, коли дедлайни палають, часу в добі
критично бракує і, здається, втома накриває з головою, а ти
тільки розпочав щось нове?
Думаємо, усім знайомий етап, коли обрав якийсь курс, розпочав
навчання, але майже одразу з'являється бажання все кинути, бо
здається ніби «це не твоє» й існують ще тисячі відмовок. Адже
пригадай – на скільки цікавих онлайн-курсів, розсилок,
телеграм-каналів підписався, а скільки з них реально було
пройдено до кінця чи прочитано.

 Визначись із своїми цілями: навіщо тобі цей курс і яких результатів
хочеш досягти?
 Навчайся сумлінно: виконуй усі рекомендації щодо відео й статей,
які надають розробники курсу. Це та інформація, яку б ти самостійно
не знайшов, бо навіть не знав би, де й що саме шукати.
 Тверезо оціни свої можливості – не варто набирати й починати
декілька курсів за раз у пориві емоцій. 
 Визнач свої пріоритети: який курс можна відкласти на потім, а який
потрібний та цікавий.
 Розподіли час правильно: склади такий розклад, аби було
достатньо часу для відпочинку й «перезавантаження».
 Важлива регулярність: займайся часто й не багато.
 Залучи друга й так отримаєш не лише додаткову тему для
обговорень, але й мотивацію продовжувати!
 Сфокусуйся на єдиному джерелі інформації: на час курсу вимкни
сповіщення на телефоні та закрий додаткові програми на ноутбуці. 
 Роби нотатки, записуй важливу інформацію – так буде навіть легше
простежити свій шлях прогресу.
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Саме тому ми підготували для тебе декілька порад, як не кинути все
на півдорозі!

Анал�зуй власн� в�дчуття, намагайся
сп�вв�дносити свої оч�кування з тим,
що п�знаєш на курс�. Якщо ти не
отримуєш того, чого шукав, зм�нюй
напрям на б�льш ц�кавий. Головне –
д�ставати задоволення в�д процесу
навчання та набуття нових знань.

Памʼятай, що кр�м тебе цього
н�хто не зробить! Тому важливо
дотримуватися
самодисципл�ни, правильно
орган�зувати себе та св�й час,
щоб контролювати весь
процес.



ДЯКУЄМО ЗА
ПЕРЕГЛЯД! 

СПОДІВАЄМОСЯ, ЦЕЙ
ВИПУСК ВІСНИКА

СТАНЕ ВАМ У
ПРИГОДІ!  

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Львівський національний університет
імені Івана Франка 
Вул. Січових Стрільців, 19 (студпростір)
79000, м. Львів, Україна
Email: visnyk.intrel@gmail.com
https://t.me/visnyk_sr


